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NIEUWSBRIEF
Hierbij ontvangt u de nieuwe digitale nlt-nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief houdt
Vereniging NLT u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het vak.
U ontvangt deze nieuwsbrief via de moduledatabase, omdat u zich heeft opgegeven via
http://www.betavak-nlt.nl/ of de moduledatabase http://module-database.betavak-nlt.nl/
óf omdat u de contactpersoon van een nlt-school bent.
Algemene informatie over nlt vindt u op de website http://www.betavak-nlt.nl/.
Vragen kunt u stellen via info@betavak-nlt.nl.
Oude nieuwsbrieven kunt u terugvinden op http://betavak-nlt.nl/archief/Nieuwsbrieven/
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VERENIGINGSNIEUWS
De Vereniging groeit enorm, het aantal leden is 160 en dit is boven verwachting. We zijn
erg blij met deze ontwikkeling, want we kunnen nu meer geld inzetten voor
moduleonderhoud en verbetering van de moduledatabase.
U heeft vast al vernomen via website en/of moduledatabase dat de copyrights van de
lesmodules van de SLO zijn overgedragen aan de Vereniging NLT. Al deze modules
staan ‘bevroren’ op onze website. Op de website noemen we deze SLO Havo modules
en SLO Vwo modules. Herziene versies en nieuwe modules komen in de
moduledatabase en hiervoor is een inlog nodig.
De tweede Algemene Leden Vergadering is op donderdagmiddag 2 november. Leden
ontvangen hiervoor een uitnodiging. Wij richten ons in deze bijeenkomst ook op nltschoolleiders. Zet daarom de datum ook in zijn of haar agenda!
De elfde NLT Conferentie 2018 staat gepland voor donderdag 8 februari 2018. In juni
starten we met de voorbereiding. Heeft u ideeën, suggesties of mogelijke bijdragen, laat
het ons weten via info@betavak-nlt.nl. We stellen uw inbreng zeer op prijs. Ook inbreng
van leerlingen en TOA’s vinden we zeer interessant.
De certificaten van de NLT Conferentie 2017 worden binnenkort verstuurd naar de
deelnemers.

UITBLINKERS 2017
We zitten midden in de examenperiode en voor veel leerlingen is de diploma-uitreiking
nog ver weg. Maar u kunt alvast nadenken welke nlt-leerling de uitblinker van uw school
is. En wilt u deze (of meer) bij de diploma-uitreiking in het zonnetje zetten? Op het
prikbord van de moduledatabase vind u de unieke oorkonde voor de NLT uitblinker 2017
van uw school. U kunt hem downloaden, invullen, in een mooi lijstje doen en op de
diploma-uitreiking overhandigen aan uw nlt-uitblinkers. Succes gegarandeerd. En ook
weer aandacht voor het vak nlt. Een persbericht maakt de aandacht voor nlt compleet.

NIEUWE MODULES EN TWEE OPROEPEN
We starten binnenkort met het ontwikkelen van minimaal twee nieuwe havo-modules. U
kunt zich nog aanmelden als ontwikkelaar. De twee onderwerpen die op dit moment
bekend zijn, zijn Bouwkunde en Bescherming Hoogwater. Bij dit laatste onderwerp
werken we weer samen met Rijkswaterstaat en de module sluit aan op het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (zie
http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/ ) dat loopt tot 2028 en waarbij meer
dan 1100 km dijken, 256 sluizen en gemalen moet worden aangepakt.
Oproep 1: Heeft u belangstelling om ontwikkelaar te worden van nieuwe modules?
Meld u aan via info@betavak-nlt.nl. U werkt samen met collega’s in een klein team en er
is budget en begeleiding van Vereniging NLT.
Oproep 2: Door de groei van de Vereniging is er dit jaar extra budget voor (nieuwe)
modules. We hebben daarom een bijzondere oproep. Heeft uw school een
ongecertificeerde nlt-module of een nlt-module in wording of een module die geschikt
gemaakt kan worden voor nlt? Neem dan contact met ons op via info@betavak-nlt.nl
We kijken dan samen met u wat er nog gedaan moet worden en stellen budget
beschikbaar om de module gecertificeerd te krijgen.

MODULENIEUWS
In januari van dit jaar had de certificeringscommissie olv Harrie Eijkelhof haar eerste
zitting. In juni is de volgende zitting. Resultaat van de eerste zitting:
CyberSecurity gecertificeerd voor 5 en 6 vwo,
Hersenen en leren gehercertificeerd voor vwo,
Maak het verschil gehercertificeerd voor havo.
De modules, de toetsen en handleidingen staan in de moduledatabase. Heeft u vragen?
Zoek contact met de bijbehorende vaksteunpunten.
De modulecommissie brengt over elke module advies uit aan de
certificeringscommissie. De modulecommissie bestaat uit leden van de Vereniging NLT.
De certificeringscommissie is ook bevoegd om te decertificeren. Gedecertificeerde
modules staan op http://betavak-nlt.nl/nl/p/modules/slo-modules/gedecertificeerdemodules/. Houd hier rekening mee bij de samenstelling van uw moduleaanbod voor
komend schooljaar. Gedecertificeerde modules mag u wel gebruiken in de vrije ruimte,
ze worden echter niet meer onderhouden en vertonen gebreken. De modules worden uit
de moduledatabase verwijderd per 1-8-2017.

MODULEDATABASE
In de moduledatabase staan modules, handleidingen en toetsen. Maar wij gebruiken de
moduledatabase ook voor het versturen van berichten en facturen. En bij de NLTConferentie regelden we de inschrijving via dezelfde moduledatabase.
We kijken ook in de moduledatabase welke modules populair zijn en we nemen
beslissingen op het gebruik van hiervan.
We geven u wat tips voor gebruik.
Tip 1: Het is voor ons allemaal belangrijk dat uw moduleoverzicht up-to-date blijft. We
werken hierbij in de moduledatabase met cohorten. Een cohort begint op 1 augustus in
klas 4 en loopt door tot het eindexamen. Dus komend schooljaar start cohort 1 augustus
2017- 30 juli 2019 in 4 havo en cohort 1 augustus 2017 – 30 juli 2020 en 4 vwo.
Tip 2: De facturen sturen we naar de contactpersonen. Maar veel scholen hebben een
digitaal factuuradres. U kunt dat mailadres invullen bij de school-gegevens. De factuur
gaat dan rechtstreeks naar het gewenste adres. Wilt u weten of de factuur betaald is?
Kijk bij de Facturen. U kunt daar ook altijd ‘oude’ facturen bekijken.
Tip 3: Wilt u informatie van een bepaald vaksteunpunt of informatie van specifieke
modules ontvangen; of juist niet? Vink aan of uit waar u informatie van wilt ontvangen bij
de schoolgegevens.
Tip 4: Heeft u een vraag aan collega’s van andere scholen? Zet uw vraag op het
prikbord.
De komende maanden zullen we verbeteringen en nieuwe functionaliteiten toevoegen.
Zo zullen de overzichten van de bestanden bij de modules verbeterd worden. Ook zullen
we enquêtes bij de modules gaan toevoegen. U en wij krijgen dan overzicht van de
meningen van leerlingen over modules en u kunt deze vergelijken met andere scholen.
En wij kunnen dan eerder inspelen op gebreken bij modules.

NLT-DOCENTEN EN LERARENREGISTER
Zoals bekend kunnen leraren zich aanmelden voor het bestaande vrijwillige
lerarenregister. Zie https://www.registerleraar.nl/. Dat kan nog tot 1 augustus 2017. Alle
leraren die zich hebben aangemeld zitten automatisch in de zogeheten
Deelnemersvergadering. Via de Deelnemersvergadering krijgt iedere leraar
zeggenschap over onder meer bekwaamheidseisen en de professionele standaard. Zie
ook: https://onderwijscooperatie.nl/.
De Deelnemersvergadering kiest in september uit haar midden een vertegenwoordiging
van 24 afgevaardigden, waarvoor u zich 16 juni t/m 16 juli verkiesbaar kunt stellen.
Nlt wordt door velen gezien als een vernieuwend vak, met een actuele inhoud en een
flexibel curriculum, en met veel eigen zeggenschap voor de docenten met
samenwerking als onderliggende basis. Daarom vinden we het vanuit de Vereniging
NLT van belang dat ons kapitaal, onze docenten, vertegenwoordigd zijn in de
vertegenwoordiging van de Deelnemersvergadering. We hopen daarom dat nltdocenten zich hiervoor verkiesbaar stellen.

